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5 - 22 setembre 2016
#Superillapilot neix com un projecte d’acció
urbana de la Confederació de Tallers de
Projectes d’Arquitectura (CTPA) de diverses escoles
d’Arquitectura de Barcelona i del territori.
L’acció vol reivindicar l’ús de l’espai públic de la ciutat
on gairebé la totalitat de l’espai lliure és destinat al
trànsit de vehicles rodats.
L’acció es recolza en el nou pla de mobilitat de
Barcelona, basat en el model de Superilles on
l’agrupament de diverses illes de teixit tipus Eixample
destina el perímetre a vies ràpides i a les xarxes de
transport públic mentre que els carrers interiors es
convertiran en un espai compartit per vianants i
bicicletes permetent el pas puntual de vehicles.
L’acció pren com a punt de partida 4 drets
ciutadans fonamentals: cultura, esbarjo, participació i intercanvi, que es manifestaran amb més

intensitat si amb la implantació de les Superilles
s’aconsegueix la reducció de l’11% dels vehicles
rodats, sense perdre de vista que caldria una reducció
del 21% per complir amb les regulacions referents a
la contaminació atmosfèrica. Els estudiants ocuparan
cadascuna de les cruïlles interiors de la Superilla dels
carrers Tànger, Llacuna, Pallars i Badajoz amb una
instal·lació per a cada dret ciutadà.
Durant el taller i l’acció es construiran elements de
mobiliari urbà amb material reciclat, la producció
dels quals es realitzarà gràcies al suport de
producció local i fabricació digital de la xarxa Fab
City del Poblenou. Tot allò ideat, inventat i construït
pels estudiants té com a finalitat que sigui l’escenari
d’activitats programades pels mateixos veïns de
la Superilla i el Poblenou entre els dies 5 i 22 de
setembre del 2016.
Per això us animem a sumar-vos a l’acció i participar
activament al projecte apropiant-vos dels nous
espais d’oportunitat que ens donen les Superilles.

http://superilla.space/
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